
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki seseorang siswa setelah dia 

menerima penggalaman belajar ( Sudjana, 2005: 22). Pada proses pembelajaran, 

hasil belajar merupakan suatu hal penting karena menjadi petunjuk guru untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam kegiatan belajar yang sudah dilakukan. 

Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah 

siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari atas bimbingan dari guru sesuai dengan 

tujuan yang dirumuskan. Senanda dengan itu, Sanjaya (2005:7), hasil belajar 

merupakan gambaran kemampuan siswa dalam memenuhi suatu dasar. Hasil belajar 

matematika seseorang dapat dikatakan berhasil atau tidak, salah satunya dapat 

dilihat melalui nilai-nilai matematika yang berhasil diperolehnya.  

Di indonesia hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan. 

Menurut survey  Programme for Internasional Study Assement (PISA) pada tahun 

2015 dibawah Organization for economic Cooperation Development (OECD) 

indonesia menduduki peringkat ke 63 dari 69 negara kemampuan peserta didiknya. 

Berdasarkan UNESCO, Mutu pendidikan indonesia khusunya matematika berada 

pada peringkat 34 dari 38 negara yang diamati. Data selain itu dari hasil suervei 

Pusat Statistik Internasional untuk Pendidikan ( Nasional Cente fir education in 

Statistuc) Indonesia menempati peringkat 39 dalam pembelajaran matematika 

terhadap 41 negara. 

Berdasarkan Litbang Kemendikbud menyatakan hasil secara umum perolehan nilai 

rerata Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Ajaran 2016/2017 menurun dibanding dengan 

Tahun Ajaran 2016/2017 dari nilai 54,25 menjadi 51,10. Hal ini juga dapat dilihat dari 

perolehan Ujian Nasional Matematika tahun 2018 hasil Nilai Ujian Nasional hanya 43,34 

lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia 

64,00 dan IPA 47,45. Sementara itu, SMP Negeri 1 Wonosari memperoleh nilai rata-rata 

Ujian Nasional matematika hanya 44,63.  
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Nilai ujian pada tahun 2017/2018 hasil  belajar matematika memperoleh nilai yang 

rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Selain itu faktor 

penyebab rendahnya hasil belajar matematika yang berasal dari dalam diri siswa yang 

memiliki pengaruh luar biasa terhadap keberhasilan siswa, salah satunya gaya belajar. 

Sedangkan penyebabnya berasal dari luar diri siswa yaitu strategi pembelajaran yang kurang 

menarik, fasilitas dan sumber belajar yang kurang memamdai serta suasana belajar yang 

kurang menarik. Dalam kenyataan proses pembelajaran yang saat ini dilaksakan dalam 

kehidupan sehari-hari, guru lebih condong menggunakan strategi pembelajaran langsung 

untuk mengajar siswanya karena merasa lebih prakatis dalam hal perencanaan sampai 

pelaksanaan. Dalam strategi pembelajaran berlangsung, proses pembelajaran didominasi oleh 

guru saat kegiatan belajar mengajar, sedangkan siswa hanya diam memperhatikan, mencatat 

apa masalah sehingga menimbulkan siswa yang cenderung sangat pasif dan siswa merasa 

kesulitas jika dihadapkan dengan soal-soal yang berbeda dengan apa yang sering diajarkan 

gurunya. Data tahun 2017, ada sekitar 656.150 guru yang belum bersertifikasi (kompas.com 

27/10/2017).hal ini menunjukkan bahwa masih banyak guru di indonesia yang belum 

profesional dalam mengajar.  

Selain itu penyebab hasil belajar matematika yang rendah adalah kurang 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematika siswa. Menurut Clark (2005) 

komunikasi matematika merupakan way of sharing idead and clarifyng understanding. 

Trough commnuication, ideas become objects of reflection process helps build meaning and 

permanence for ideas and makes them public. Komunikasi matematika merupakan cara 

untuk membagi ide/ gagasan dan memperjelas pemahaman. Melalui komunikasi matematika 

ide tersebut maka dicerminkan, diperbaiki, didiskusikan, dan dikembangkan. Proses 

komunikasi akan membantu membangun makna mempermanenkan ide serta proses 

komunikasi juga dapat memperjelas ide.  

Menurut CTM (2000) mengatakan bahwa salah satu standar pokok pembelajaran 

matematika adalah komunikasi matematis. Pentingnya, komunikasi matematika menurut 

Asikin dan  Junaedi (2013) yaitu kemampuan komunikasi matematika merupakan kecakapan 

yang dimiliki seseorang dalam menghubungan pesan dengan membaca, mendengarkan, 

bertanya, selanjutnya mengkomunikasikan letak masalah serta mempresentasikan dalam 
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pemecahan masalah yang terjadi di dalam lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan 

yang berisi sebagian materi matematika yang dipelajari. Seperti halnya laporan TIMSS tahun 

2007 untuk siswa kelas VIII, indonesia menempati urutan ke-36 dari 49 negara dengan nilai 

rata-rata kemampuan komunikasi matematika yang diterpakan oleh TIMSS yaitu 5,00 

(Gunawan,2014). Berdarkan hasil TIMSS tersebut. Indonesia berada pada peringkat yang 

rendah yang menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa Indonesia 

masih rendah. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Prayitno (2013) bahwa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia masih rendah. 

Selain itu menurut penulis selama di SMP Negeri 1 Wonosari guru masih 

menggunakan strategi pembelajaran yang masih bersifat tradisional dan mayoritas siswa 

masih menganggap mata pelajaran matematika sebagai mata pelajaran yang menakutkan. 

Setiap pembelajaran dimulai banyak siswa yang tidak memperhatikan saat guru 

menyampaikan materi. Siswa lebih asik sendiri tanpa memperhatikan guru, dan siswa akan 

jauh merasa jenuh serta bosan dengan pembelajaran dikarenakan saat guru masuk kelas 

langsung mendorong siswa untuk mengikuti arus pelajaran yang disampaikan guru. Guru 

tanpa terlebih dahulu memperkenalkan siswa konsep-konsep matematika yang akan 

dipelajari sehingga siswa menjadi bingung dan kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar.  

Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat akan membantu siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran dikelas, sehingga prestasi belajar siswa dapat meningkat. Beberapa contoh 

strategi pembelajaran adalah strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis Peta 

konsep. Strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan strategi pembelajaran 

yang membuat siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya atau kelompok kecil dimana 

bisa berpasangan (2 orang). Kelebihan strategi ini salah satunya adalah memudahkan mereka 

dalam berkomunikasi sehingga memperlancar jalannya diskusi karena sedikit kelompok, 

sedangkan kelemahan strategi pembelajarannya adalah ada batasan dalam penyampaian 

gagasan atau ide. 

Menurut Zaini dkk( 2008:168) strategi peta konsep yaitu strategi dengan meminta 

siswa membuat diagram atau gambar mengenai konsep-konsep utama yang saling 

berhubungan, kemudian ditandai dengan garis panah ditulis juga level yang menyatakan 

bentuk hubungan antara konsep-konesp utama tersebut. Maka dari itu strategi TPS 
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menggunakan peta konsep dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan menekankan siswa 

pada konsep-konsep dengan menghubungkan konsep-konsep matematika serta memberi 

kesempatan pada siswa untuk mengemukakan obyek yang dipelajari dan meningkatkan 

kemampuan mengingat informasi serta siswa dapat menyampaikan idenya terlebih dahulu 

dengan didiskusikan sebelum disampaikan didepan kelas. 

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian tentang Eksperimen strategi TPS 

berbasis peta konsep ditinjau dari komunikasi matematika siswa kelas VIII siswa di SMP 

Negeri 1 Wonosari. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa khususnya pada mata pelajaran matematika. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang terkait dengan penelitian 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut 

1. Faktor internal yang dialami siswa yaitu rendahnya hasil belajar siswa, 

rendahnya kemampuan komunikasi matematika siswa dan kurangnya motivasi 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

2. Faktor eksternal yang dialami siswa yaitu kegiatan belajar yang kurang 

bermakna karena guru bertindak sebagai narasumber utama, sementara siswa 

kurang diperhatikan eksistensinya sebagai subyek belajar yang pasif. Starategi 

yang diterpakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi matematika yang 

kurang tepat. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar peneliti lebih fokus pada teori 

yang akan dikaji. Fokus penelitian ini yaitu 

1. Hasil belajar matematika siswa yang diukur menggunakan tes hasil belajar 

siswa pada nilai. 

2. Pembelajaran yang digunakan dalam peneliti ini yaitu strategi pembelajaran 

TPS berbasis peta konsep untuk kelas eksperimen dan pembelajaran 

konvesional untuk kelas kontrol. Strategi pembelajaran TPS berbasis peta 

konsep memusatkan kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan 
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mengasah kemampuan komunikasi siswa dengan cara berpasangan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Strategi pembelajaran 

konvesional ini menggunakan strategi yang biasa dipakai oleh guru dan alat 

komunikasi secara lisan antara guru dengan siswa. 

3. Komunikasi matematika dalam penelitian ini dibatasi pada kemampuan siswa 

untuk menyajikan permasalahan matematika dalam bentuk simbol, diagram, 

istilah, dan grafik yang disampaikan secara lisan dan maupun tertulis. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahn 

penelitian sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran TPS berbasis peta konsep terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonosari ? 

2. Adakah pengaruh komunikasi matematika terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonosari? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran TPS berbasis peta konsep dan 

komunikasi matematika terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Wonosari? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujun untuk mengetahui pengaruh strategi 

pembelajaran TPS berbasis peta konsep ditinjau dari komunikasi matematika siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Wonosari. Secara khusus, penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut. 

1. Menganalisis dan menguji pengaruh strategi pembelajaran TPS  berbasis peta 

konsep terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Wonosari 

2. Menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi matematika terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonosari 
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3. Menganalisis dan menguji interaksi antara strategi pembelajaran TPS berbasis 

peta konsep dan komunikasi matematika terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonosari 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan gambaran tentang pengaruh penerapan strategi pembelajaran 

TPS berbasis peta  konsep ditinjau dari komunikasi matematika siswa kelas VIII  

SMP Negeri 1 Wonosari 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru dan 

meningkatkan komunikasi matematika 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki 

tindakan dalam pembelajaran. Diharapkan sebagai masukan dalam 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat memperoleh 

hasil belajar yang optimal. 

c. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, serta 

sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan mengadakan 

penelitian sejenis kemudian hari. 

 

 


